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• Število nezgod pri delu, zaradi katerih so delavci odsotni z 
dela tri dni ali več je visoko (več kot sedem milijonov takih 
nezgod). 

 

Vsake 3,5 minute nekdo v EU umre zaradi 

vzrokov, povezanih z delom. 

Vsake 4,5 sekunde je kak delavec v EU 

udeležen pri nezgodi, ki ga prisili, da ostane 

doma vsaj tri delovne dni.  



 1 POŠKODBA = 25.000 EUR 

 

 

RS = cca. 625 mio. EUR/leto 



V Sloveniji se vsak delovni dan v povprečju zgodi 
120 poškodb pri delu,  

 

 

ocenjeni letni stroški ZARADI poškodb na delu  

med 600 in 800 mio EUR.  

 

Zato so stroški za zagotavljanje VZD zanemarljivi v 
primerjavi s stroški njihovih posledic.«  



Leto Št. poškodb pri delu Št. smrtnih poškodb 

2008 17086 29 

2009 15011 25 

2010 14974 22 

2011 12800 20 

2012 10070 21 

2013 13000 22 

* Od 2012 ni več vključena poškodba na poti na in iz dela 

POŠKODBE PRI DELU V RS 

VIR : IRSD 



CILJI EU IN RS NA PODROČJU VZD 

• Zmanjšanje števila poškodb pri delu  

 

Cilj EU v finančni  

Perspektivi (2007 - 2014) 

 

 

 

 

 

cca. 14.000 poškodb/leto – 25% = cca. 10.500 
poškodb 

EU SLO 

25 % 25 % 



CILJI NA PODROČJU VZD 

•• DVIG TEHNOLOŠKE DISCIPLINE DVIG TEHNOLOŠKE DISCIPLINE   

  

• Zmanjšanje izpostavljenosti delavcev neugodnim 
vplivom delovnega okolja / hrup, EMS, toplotno 
sevanje  

 

• Zmanjšanje števila in resnost poškodb pri delu 

 

• Izboljševanje sistema vodenja VZD -  OSHAS 18001 

 

• Ohranitev oz. dvig ravni VZD in VPP 



KLJUČNE AKTIVNOSTI  
ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV VZD  

1. ANALIZA NEVARNIH DOGODKOV 

2. ANALIZA VZROKOV POŠKODB „5 x ZAKAJ“ 

3. DELAVNICE ZA VEČKRAT POŠKODOVANE DELAVCE 

4. USPOSABLJANJE VODIJ IN DELOVODIJ 

5. SODELOVANJE MANAGEMENTA 

6. REDNI VODSTVENI PREGLEDI 

7. TIM ZA VZD 

8. PROMOCIJA ZDRAVJA 
• ŠPORTNE AKTIVNOSTI 

• PREISKAVE KRVI (holesterol, krvni sladkor, trigleciridi,…) 

• RR, ITM,  

• ODVAJANJE KAJENJA 

 



IZVAJANJE UKREPOV  

OB POJAVU  

NEVARNEGA DOGODKA  

I. 



 

NEVARNI POJAV 

 

DOGODEK 
 
 

 

 
  nastala premoženjska škoda 

bilo ogroženo zdravje ali življenje 

delavca  

prišlo do poškodbe delavca  

 

 
Vsak  tak nevarni pojav se mora TAKOJ prijaviti na IRSD. 

JE ali BI LAHKO 

(ZVZD(ZVZD--1)1)  



SISTEM NEVARNIH DOGODKOV  
(EU)  



POSTOPEK RAVNANJA V PRIMERU NEVARNIH DOGODKOV 

1. VODENJE ZAPISOV IN OBVEŠČANJE 

NADREJENI (vodje, delovodje) MORAJO:  

1. zapisovati v knjigo “NEVARNI DOGODKI” - ND: 

 dnevno/na izmeno (ne)uporabo OVO 

 ND na področju (ne)varnosti pri delu 

 ekološke incidente (izliv, požar) 
 

                                           Vodja oddelka najmanj 1 x tedensko.   
 

                                            Direktorji obratov najmanj 1 x mesečno. 
 

2. obvesti vodstvo podjetja 

 

3. obvesti strokovnega delavca VZD 

Pregled knjige ND 



POSTOPEK RAVNANJA V PRIMERU NEVARNIH DOGODKOV 

2. UKREPANJE V PRIMERU  NEVARNEGA DOGODKA 

V primeru, da je problematika obširnejša za razrešitev na delovnem 
mestu, se opozori nadrejene po hierarhičnem vrstnem redu: direktor 

obrata, izvršni direktor za proizvodnjo.  

Delovodja, vodja oddelka ali direktor obrata ter  
strokovni delavec za VZD opravijo: 
1. ogled ND 
2. pripravijo predlog ukrepov VZD 
3. sprejmejo in zabeležijo ukrepe v „KNJIGO UKREPOV“ 

 

IZVEDBA IN NADZOR NAD UKREPI 



• ugotavlja vzroke nevarnega dogodka  

• pripravi predloge dodatnih ukrepov VZD 

• pripravi zapisnik o raziskavi ND 

• zapisnik  posreduje vodstvu podjetja 

• poda ugotovitve  

POSTOPEK RAVNANJA V PRIMERU NEVARNIH DOGODKOV 

EKSPERTNA SKUPINA 
(interdisciplinarni team) 



KNJIGA NEVARNIH DOGODKOV  

PODJETJE: 
_________________________ 
Obrat/oddelek: 
_____________________ 
mesec:  
___________________________ 

 
                              U K R E P I        V Z D   

  
IZDANI REŠENI  Obravnavani v 

OBRATU 

Obravnavani na 
POSLOVODSTVU 

Uporaba OVO         

Nevarni dogodki         

Nezgode – elementarne         

Ekologija         

POSTOPEK RAVNANJA V PRIMERU NEVARNIH DOGODKOV 



PODJETJE:_____________________________________________ 

OBRAT:_______________________________________________ 

KRAJ DOGODKA:________________________________________ 

PRISOTNI OB NEVARNEM DOGODKU:________________________ 

 

OPIS NEVARNEGA DOGODKA 

_____________________________________________________________
_________________________________________________ 

Vaše mnenje zakaj je do tega prišlo? 

______________________________________________________ 

Kako bi po vašem mnenju lahko preprečili podobne dogodke? 

_______________________________________________________ 

 
Datum:    Zapisal:   Podpis: 

POSTOPEK RAVNANJA V PRIMERU NEVARNIH DOGODKOV 

ZAPISNIK O NEVARNEM DOGODKU 



PRIMERI ! 

OPIS/VRSTA  NEVARNEGA DOGODKA UKREPANJE 

-Strojelom (zlom stolic …)  

-poškodba pri delu (padci, opekline, stiski, …) 

-neustrezen transport (izpad kible za žlindro) 

ZAPISI UKREPOV IN 

OPOZORILA BREZ 

KONKRETNE 

ZADOLŽITVE 

- opozorilo delavcem 

-Strojelom (razlet brusne plošče, zlom vijakov na stiskalnici, 

pretrganje jermenov)  

-požar 

-izlitje olja 

-neustrezen transport (izpad odkovka, trčenje žerjavov, 

zadetje bremena v stroj – manipulator,…) 

-neustrezna uporaba privezovalnih sredstev in skladiščenje 

materiala (vezna žica) 

- nalog vzdrževalcem za 

odpravo 

- opozorilo delavcem 

ZAPISI UKREPOV IN 

OPOZORILA BREZ 

KONKRETNE 

ZADLOŽITVE 

-neustrezna uporaba privezovalnih sredstev (bremenski 

magnet, izrabljen kavelj …) 

-poškodba pri delu (stiski,  padci, opekline, , …) 

-neustrezen transport (trčenje žerjavov, zadetje bremena v 

stroj – manipulator,…) 

-Strojelom (el. okvare krmilnih sistemov,..)  

 - nalog vzdrževalcem za 

odpravo 

- opozorilo delavcem 

/ / 



 

 

 

• Neskladnosti korektivnih ukrepov  

• Poškodb pri delu 

• Nevarnih dogodkov in incidentov 

• Okvar strojev in naprav 

za odkrivanje in iskanje vzrokov 

II. 

ANALIZA VZROKOV POŠKODB po metodi  

 „5 x ZAKAJ“ 



1. Skliče se skupina zaposlenih - team, ki ima 
kompetence iz obravnavanega področja. 

2. Pripravi se prikaz relevantnih vsebin - skupina 
mora doseči soglasje glede prave definicije 
problema ! 

3. Člani teama se vprašajo »ZAKAJ je do problema 
prišlo?« 

4. Ponavljati vprašanja do rešitev problema 
(praviloma 5 krat) 

5. Skupina-team se prepriča o primernosti rešitve  
nastalega problema: 

• zapis ukrepa/ov, 

• določitev roka in  

• določitev odgovorne osebe za izvedbo ukrepa/ov. 

Koraki metode “5 X ZAKAJ” ?  



DELAVNICE - VEČKRAT POŠKODOVANI DELAVCI 

• Analiza vzrokov poškodb 

• Opis in razgovor lastnega dogodka 

Delavnica za varno in zdravo delo prilagojeno posameznim delovnim 

mestom in nevarnostim za poškodbe pri delu. 

Zmanjšati število poškodb pri delu 

CILJ 

III. 

  
54 delavcev  Obdobje 10 let. 

3 ali več 

poškodbe 



USPOSABLJANJE  
VODIJ IN DELOVODIJ  

ZA VODENJE, IZVAJANJE IN NADZOR 
SISTEMA VZD 

 

IV. 

„interna šola delovodij“ 



VLOGA MANAGEMENTA V 
SISTEMU VZD 

V. 



„VARNOST JE PRVA“„VARNOST JE PRVA“  

NEKOČ 

DANES 

Varnost (žal) ni in ne more biti prva, ampak so to: 

• KAPITAL 

• DOBIČEK  

• POSLANSTVO - UGLED 

• PROIZVODNJA - STORILNOST 

• UČINKOVITA PRODAJA / 

NABAVA 

VZD VPLIVA NA 

PROIZVODNJO, … tehnološki zastoji,…  

DOBIČEK 



OCENA VARNOSTNE FUNKCIJE V PODJETJU 

Ključna vprašanja: 

  

1. Ali ima podjetje varnostno politiko? Kaj je to ? Kdo ve zanjo ? 

2. Kako je zgrajena-strukturirana varnost ? 

3. Kje je varnostna funkcija in kako trdna je? Komu se poroča o VZD? 

4. Kakšna je linijska povezava osebja s področja VZD ? 

5. Kje je locirana varnostna funkcija v podjetju ? 

6. Kako je definirana odgovornost za VZD ? 

7. Kdo in kako  je odgovoren za področje VZD ? 

8. Kakšen je prijem odgovornosti in učinkovitost za VZD ? 

9. Kako se meri učinkovitost VZD ? 

10.Kako se izvaja super nadzor nad učinkovitostjo VZD ? 

11.Ali je management povezan z varnostno funkcijo v smislu doseganja 

dobička ? 



 

• NADZOR nad izvajanjem VARNOSTNIH UKREPOV: 

• upoštevanje predpisov in navodil za varno delo, 

• upoštevanje predpisane tehnologije dela – preprečevanje 
samovoljnega spreminjanje postopka dela ali delovnih faz. 

• dosledna izbira ter uporaba ustreznih privezovalnih sredstev - 
vezne žice, verige, klešče  

• delavcev z zdravstvenimi omejitvami 

• napovedane / nenapovedane kontrole prisotnosti ALKOHOLA in 
prepovedanih PAS  

• izvajanje KBR (v sezonskih mesecih, naključno,…) 
 

 

 

KONTROLNI PREGLEDI VZD               management 

in strokovni delavec 

VI. 


